
  

  
  
  
 

علقته يف الليلة املاضية قرب  و لبست ثوهبا القصري األكمام الذي كانت قد، حتسست مينا طريقها يف عتمة الفجر
املنفصلني الذين يكسوان الذراعني امتثاالً للواجب قبل  و جعلت تفتش يف الصندوق الكبري عن الكمني، الفراش

 حريصة يف كل ذلك أال، علقة على احلائط و خلف األبوابحبثت عنهما فوق املسامري امل مث... الذهاب إىل الكنيسة 
ما أن اعتادت عيناها  و لكن... اليت كانت نائمة يف نفس الغرفة ، حتدث أقل جلبة لكيال توقظ جدهتما العمياء

فقالت .. املطبخ لكي تسأهلا عن الكمني  فذهبت إليها يف، حىت الحظت أن جدهتا قد هنضت من الفراش، العتمة
  : العمياءاجلدة 

  .. غسلتهما أمس بعض الظهر إنين.. مها يف احلمام  -
 

فعادت مينا هبما .. و لكنهما كانا ال يزاالن مبتلني .. مبشبكني  معلقني من سلك ممدود، و فعالً وجدهتما يف املطبخ
عينيها  قيتو كانت اجلدة العمياء تقلب القهوة و قد مسرت حد.. بسطتهما فوق أحجار املوقد  إىل املطبخ و

  .. اجلامدتني على جدار الشرفة اليت رصت فيها أصص الزهور مليئة بأعشاب طيبة
 

  .. تتأكدي من طلوع الشمس ال ميكنك هذه األيام أن.. ال تأخذي أشيائي مرة ثانية : قالت هلا مينا 
  : حركت املرأة العمياء وجهها حنو الصوت و قالت

  .. موعد القداس، ول من أسبوع الفصحإنين نسيت أن هذا يوم اجلمعة األ -
  : مث قالت، رفعت اإلناء عن املوقد، تأكدت اجلدة بنفس قوي من فمها أن القهوة نضجت و بعد أن

  . ألن أحجار املوقد متسخة، ضعي قطعة من الورق حتت الكمني -
الذي ال ميكن  لسناج املتحجرو لكن بطبقة من ا، فوجدها متسخة فعالً.. أصابعها على أحجار املوقد  أجرت مينا

  : على أهنا قالت جلدهتا.. أن يلوث الكمني إذا مل حيتكا باألحجار 
  ..! إذا اتسختا فستكونني أنت املسؤولة -

  : و قالت و هي جتذب مقعداً شطر الشرفة، لنفسها قدحاً من القهوة و ما لبثت اجلدة العمياء أن صبت
  ... هب االنسان للقداس و هو غاضبو من احملرم أن يذ .. أنت غاضبة -
 

 و عندما انبعث رنني دقات الناقوس األوىل إيذاناً مبوعد.. كثب من الزهور يف احلوش  و جلست لشرب القهوة عن
فإن القس ال يرضى دخول أحد  .. بيد أهنا لبستهما.. فكانا ال يزاالن مبتلني ، القداس رفعت مينا الكمني عن املوقد

و أخذت كتاب الصالة و الشال ، من وجهها مبنشفة مث مسحت آثار األمحر.. وب عاري الذراعني إىل الكنيسة بث
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  ... و خرجت للشارع، من غرفتها
 

  ... و بعد ربع ساعة عادت أدراجها
  : مواجهة الزهور يف احلوش فقالت اجلدة العمياء و هي جالسة يف

  .. سوف تصلني إىل هناك بعد القراءة األوىل -
  : مينا فقالت و هي تتجه إىل دورة املياه أما
  .. " مكركش" و الثوب كله ، األكمام مبتلة .. لن أمتكن من الذهاب إىل القداس اليوم -

  .. تتبعاهنا و على األثر شعرت بعينني فامهتني
  ..! يوم اجلمعة األول و ال تذهبني للقداس: و ما لبثت العجوز أن هتفت 

 
املدخل املطلي باملصيص األبيض عن  ورة املياه صبت لنفسها قدحاً من القهوة و جلست يفو ملا عادت مينا من د

و غمغمت يف سخط كامن و هي تشعر بأهنا .. تشرب القهوة  بيد أهنا مل تستطع أن.. قرب من العجوز العمياء 
  : احلبيسة توشك على الغرق يف دموعها

  ..! أنت السبب -
  ..!  تبكنيأنت: فهتفت العجوز العمياء 

لالعتراف ألنك  جيب أن تذهيب: أضافت و هي متر قرب جدهتا بعد أن وضعت قدح القهوة على األرضية  و
  ..! جعلتين أضيع قداس يوم اجلمعة األول

 
الشرفة  و ما لبثت أن اجتهت إىل آخر.. لزمت مكاهنا جامدة تنتظر أن تغلق باب غرفة النوم  أما اجلدة العجوز فقد

تسكب القهوة يف اإلناء  فقالت و هي..  تتحسس حىت عثرت على قدح القهوة على األرض غري مشروب مث احننت
  : اخلزيف

  .. اهللا يعلم أن ضمريي مستريح -
  : و قالت للعجوز، اللحظة خرجت أم مينا من غرفة النوم و يف هذه

  ..مع من تتكلمني ؟ -
  ..! طريقي إىل اجلنونقلت لك قبل اآلن انين يف !.. مع نفسي : فأجابت 

 
ففتحت .. يف مشبك  و أخرجت ثالثة مفاتيح صغرية معلقة" املشد " عندما احتجبت مينا يف غرفتها فكت أزرار  و

و من داخلها أخرجت .. فتحتها مبفتاح آخر  و أجرت منه علبة متوسطة" التواليت " بأحدها الدرج السفلي يف 
فأخفت اخلطابات داخل مشدها مث أعادت .. مربوطة حبزام من املطاط  جمموعة خطابات مكتوبة على ورق ملون و

  .. و أخرياً ذهبت إىل دورة املياه و ألقت بالرسائل يف املرحاض.. أغلقت الدرج  العلبة إىل مكاهنا و
 
 

  : و ملا رجعت مينا إىل املطبخ قالت هلا أمها
  .. حسبتك يف الكنيسة -

و غسلت األكمام ، اجلمعة األول أنا نسيت أن هذا يوم.. مل تتمكن من الذهاب : ة فتولت اجلدة العمياء الرد قائل
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  .. بعد ظهر أمس
  .. اهنا ال تزال مبتلة: فغمغمت مينا 

  .. انين أقوم بأعمال كثرية هذه األيام: فقالت العجوز العمياء 
  ..  عيد الفصحورد ملناسبة" دستة " و أنا مطالبة بتسليم مائة و مخسني : مينا  و قالت

 
مشغل الورد " قد أعدت  و قبل الساعة السابعة كانت مينا.. و مل تلبث حرارة الشمس أن تزايدت مبكراً 

و بكرة ، و مقصان، و علبة من ورق الكريب، سلك و لفافة، سلة مليئة بأوراق الورد: يف غرفة املعيشة " الصناعي 
و ، ترينيداد التلميذة املترهبة يف الكنيسة حتمل علبة كرتون حتت إبطها و بعد برهة جاءت.. و إناء به غراء، خيط

  : فأجابت مينا.. الفور مل ملْ تذهب حلضور القداس  سألتها على
  .. مل تكن األكمام جاهزة -

  .. كان ميكن استعارة كمني من أي أحد: فقالت ترينيداد 
  :  مينافقالت.. قرب سلة أوراق الورد  و جذبت كرسياً و جلست

  .. وجدتين متأخرة كثرياً -
مينا إىل  فنظرت.. فوضعت ترينيداد علبة الكرتون على األرض و اشتركت يف العمل .. صنع وردة  و فرغت من
  : العلبة قائلة

  هل اشتريِت حذاًء جديداً ؟ -
  .. فئران ميتة هي: فأجابت ترينيداد 

 
مينا لعمل سيقان من السلك مغلفة بورق أخضر  فقد تفرغت، لوردو ملا كانت ترينيداد ماهرة يف تركيب أوراق ا

اليت كانت مزخرفة بصور تزينية ، تالحظا تقدم الشمس يف غرفة املعيشة و ظلت كلتامها تعمل يف صمت دون أن.. 
و العمل  فكفت هذه عن، عندما تفرغت مينا من صنع السيقان حتولت إىل ترينيداد بنظرة تفيض أسى و.. و عائلية 
  : قالت هلا

  ماذا جرى ؟ -
  ..! إنه رحل: فمالت مينا حنوها و قالت 

  ؟؟!ال تقويل هذا ... ال : فألقت ترينيداد املقص يف حجرها قائلة 
  ..! إنه رحل: كلماهتا قائلة  فكررت مينا

  ..اآلن ؟ و: و قالت مقطبة ، فحدقت ترينيداد فيها طويالً
  ..  شيءاآلن ال: فأجابت مينا بصوت ثابت 

 
يف طريقها  و، فاستمهلتها مينا لكي تلقي الفئران يف املرحاض، العاشرة تأهبت ترينيداد لالنصراف و قبيل الساعة

  : فقالت هلا مينا، مرت بالعجوز العمياء اليت كانت تستقي الزهور يف األصص
  .. أراهن أنك لن تعريف ما بداخل هذه العلبة -

  : قائلة، فأرهفت العجوز حواسها ... و هزت العلبة بالفئران
  ... هزيها مرة ثانية -
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  : مينا فقالت، بيد أن العجوز مل تستطع أن تتعرف على ما بداخل العلبة رغم هزها مرة ثالثة ,فكررت مينا العملية
  . هي الفئران اليت وقعت يف املصيدة يف الكنيسة الليلة الفائتة -
 

العجوز تبعتها إىل غرفة املعيشة لكي  بيد أن.. جلدة العمياء دون أن تكلمها و عندما عادت أدراجها مرت جبانب ا
  : و قالت هلا، تستكمل مينا عملية الورد الصناعي

  .. فال تعتريف بشيء لشخص غريب عنك، إذا أردت أن تكوين سعيدة.. يا مينا  -
بيد . حماولة أن تساعدها يف العمل  واجه هلافجلست اجلدة العجوز يف املقعد امل.. تطلعت إليها مينا دون أن تتكلم 

  .. أن مينا استوقفتها
  ..ملاذا مل تذهيب إىل القداس ؟.. أنت عصبية  : فقالت اجلدة العمياء

  .. أنت تعرفني السبب أكثر من غريك -
نتظرك يف هناك شخص كان ي .. ملا فكرت يف اخلروج من البيت، لو كان السبب األكمام: فقالت العجوز العمياء 

  .. و هو الذي سبب لك الشعور خبيبة األمل، الطريق
 

  : قالت و، كأمنا متسح لوحاً غري مرئي من الزجاج، مرت مينا بيديها أمام عيين جدهتا
  ..! أنت ساحرة -

  .. ةو أنت ال تذهبني دائماً أكثر من مر.. مرتني هذا الصباح  إنك ذهبت إىل دورة املياه: فقالت املرأة العمياء 
 

  : بينما عادت العجوز تقول، استكمال الورد الصناعي استمرت مينا يف
  ..؟" التواليت"ختفينه يف درج  هل جتسرين على أن تريين ما -

 املفاتيح الثالثة الصغرية من مشدها و وضعتها يف يد العجوز قائلة الوردة اليت بيدها متمهلة و أخرجت فتركت مينا
:  
  ... ينيكانظري بع اذهيب و -

  : و قالت، فجعلت العجوز تفحص املفاتيح بأناملها
  ..! ال ميكنها الرؤية يف قاع املرحاض إن عيين -

و .. فقد شعرت أن اجلدة العمياء عرفت اهنا تتطلع إليها .. خمتلف  و عندئذ اعتراها إحساس، رفعت مينا رأسها
  : هلذا قالت هلا

  ..! ه يهمك إىل هذه الدرجةانزيل يف املرحاض إذا كان ما افعل -
  : و قالت، العجوز هذا الرد الالذع جتاهلت اجلدة

  .. الصباح املبكر أنت دائماً جتلسني يف الفراش و تكتبني حىت -
  .. أنت نفسك تطفئني النور قبل النوم: فقالت مينا 

 .. من صوت انفاسك، أنك تكتبني عرفو بإمكاين أن أ.. و يف احلال تنريين أنت بطاريتك : فعاجلتها العمياء قائلة 
 
 

  : دون أن ترفع رأسها و قالت، بذلت مينا جهداً لالحتفاظ هبدوئها
  ..ذلك ؟ فما هو الغريب يف، و لنفرض أن هذا هو ما حيدث.. مجيل  -
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  .. اجلمعة األول إال أن هذا أضاع منك حضور قداس يوم.. ال شيء : فردت العجوز قائلة 
 

و ألقت هبا مجيعاً يف ، املقصني و كومة من الورود اليت مل تتم  محلت مينا بكليت يديها بكرة اخليط وو عند هذا احلد
  : العمياء قائلة مث واجهت اجلدة، السلة

  هل حتبني أن أقول لك مالذي ذهبت لكي أفعله يف املرحاض ؟ -
  : قائلة، و ظلت اإلثنتان متحفزتني إىل أن تولت مينا الرد بنفسها

  ..! آيت ببعض املخلفات ذهبت لكي -
  : و غمغمت قائلة و هي تتجه إىل املطبخ ,و عندئذ طوحت اجلدة العمياء باملفاتيح الصغرية يف السلة

كان ميكن أن تقنعيين لوال أهنا املرة األوىل يف حياتك اليت مسعتك فيها  و، كان ميكن أن يكون سبباً ال بأس به -
  ..! تشتمني

  : و قالت، من الورود الشائكة  ظة كانت أم مينا آتية يف املمشى من الناحية املقابلة حمتضنة كومةو يف هذه اللح
  ..ماذا جرى ؟ -

  : قائلة فتولت اجلدة العمياء الرد
  ..! اجملانني طاملا ال أرمي أحداً باحلجارة كم ال تفكرون يف إرسايل إىل مستشفىلكن الظاهر أن.. إنين جننت  -
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